STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
19. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 13. oktobra 2011 ob 16.30 uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Andrej Kotnik
Opravičeno odsotna: Silva Pintar, Igor Godec
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 18. seje
Pregled dela v septembru
Pregled poročil glavnih sodnikov
Analiza sestanka s predstavniki zborov ASS
Priprava na letni posvet ZASS
Razno

K 1.
Sklep 192: Zapisnik 18. seje je bil potrjen.
K 2.
SO je obravnaval priprave na Evropsko prvenstvo v krosu, ki bo 11. 12. 2011 v Velenju. Odbor se
zaveda pomembnosti te tekme, ki bo med drugim tudi odraz kakovosti slovenskih sodnikov, zato je
potrebno vložiti vse napore, da bo tekmovanje s sodniške strani brezhibno izpeljano.
Sklep 193: Organizatorje pozivamo, da strokovnemu odboru posredujejo projekt
organiziranja sodniške službe.
Sklep 194: Za vse sodnike, ki bodo sodili na tekmovanju, bo SO organiziral izobraževanje.
Sklep 195: SO je določil glavne sodnike za tekmovanje: Andrej Udovč in Igor Godec na stezi,
Borut Podgornik v prijavnici.
Tekmovalna komisija AZS je strokovnemu odboru posredovala pismo Baja Dizdareviča
(AK Špela), v katerem je opozarjal na sodniške napake na APS za mlajše mladince in mladinke v
Mariboru dne 3. 9. 2011.
Sklep 196: SO ocenjuje posredovani dopis v delu, ki se nanaša na delo sodniške službe, za
nekorekten in poskus preusmerjanja pozornosti od dejanske problematike. Obenem ponovno
poudarjamo, da je na kakršno koli napako ali nestrinjanje s sodniško odločitvijo potrebno
skladno s 146. členom Pravil za atletska tekmovanja že na tekmovanju podati ugovor, vendar
ta možnost na omenjenem tekmovanju ni bila izkoriščena.
Ugotavljamo, da je področno ekipno prvenstvo za srednje in osnovne šole v Mariboru dne 29. 9.
2011 organiziral isti organizator, ki je zelo slabo organiziral že atletski miting 15. 8. 2011, ki ga je

SO kritično ocenil na 18. seji. Teritorialno pristojni zbor atletskih sodnikov v Mariboru o
tekmovanju ni bil obveščen, temveč so organizatorji sami zbirali sodnike. Ponovno je naloge
štarterja opravljala oseba, ki je bila izključena iz štarterskih in sodniških vrst in ji je bil disciplinsko
odvzet naziv atletskega sodnika in štarterja.
Sklep 197: SO prepoveduje, da organizatorji tekmovanj sami organizirajo sodniško službo.
Edini pristojni za organiziranje sodniške službe na atletskih tekmovanjih so zbori atletskih
sodnikov.
K 3.
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U 14 in U 12, Koper, 10. in 11. 9. 2011
Teki:
Na tekmovanju so bile težave z neprimernim vedenjem nekaterih trenerjev, ki s tem dajejo slab
zgled tekmovalcem. Vodje ekip niso pravočasno prijavljali štafet. Sodniki niso poznali pravil za
izvedbo štafetne teka 4 x 200 m.
Ocena: 3,5
Skoki:
SO ni prejel poročila glavnega sodnika.
Meti:
Brez pripomb
Sklep 198: Glavni sodnik naj dopolni poročilo s podatkom, katere vrste vortex so metali
tekmovalci.
Ocena: 4,0
Prijavnica:
Sodniki v prijavnici niso ustrezno obveščali tekmovalcev o prihodu v prijavnico in nošenju štartnih
številk za posamezno disciplino.
Ocena: 3,5

Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U 16, Ravne na Koroškem, 10. in 11. 9. 2011
Teki:
Sodniki na stezi so bili brez rumenih zastavic, na cilju pa brez obrazcev za štetje krogov. Na cilju
so bili samo trije časomerilci. Razen pri disciplini 300 m ovire sodnikov na stezi ni bilo.
Nadzornika terena ni bilo. Primanjkovalo je sodnikov, tehnična služba je bila premalo številčna.
Sodniki so bili brez enotnih oblačil (kratke hlače ...).
Ocena: 3,5
Skoki (10. 9. 2011):
Brez pripomb.
Ocena: 4,9
Skoki (11. 9. 2011):
SO ni prejel poročila glavnega sodnika.
Meti:
SO ni prejel poročila glavnega sodnika.

Prijavnica:
Organizator je zagotovil tehtnico in meter, ostalih pripomočkov za tehtanje, merjenje in preverjanje
ustreznosti orodja organizator nima.
Sklep 199: Če organizator ali zbor sodnikov ne razpolaga z ustrezno opremo za kontrolo
orodja, si je manjkajoča merila potrebno sposoditi pri drugih zborih.
Ocena: 3,6

5. atletski miting »Zvezde prihodnosti 2011«, Bled, 24. 9. 2011
Pri daljini II zapisnikarica ni poznala oznak za neuspešen oz izpuščen skok (x, -). Ekipa je imela
tudi problem pri določanja vrstnega reda skakanja po 3. in 5. seriji. Pri daljini II je vodja sodnikov
discipline slabo vodil žirijo in slabo poznal pravila. Ostale žirije so delovale v redu. Pri mlajših
kategorijah so bili na tekmovališču tudi spremljevalci in starši.
Ocena:
Teki: 4,0
Skoki: 3,8

25. mednarodni atletski miting »Brežice 2011«, Brežice, 27. 9. 2011
Teki:
Samo dva časomerilca za vse teke. Sprva zapisovanje časov v stotinkah, brez oznak (NN, DIS,...).
Brez obrazcev za števce krogov v cilju, brez stožcev na stezi, brez zelenega kartona na štartu. Na
stezi ni bilo sodnikov. Ni bilo nadzornika terena, zato je bila večina tekmovalcev na štadionu in
tekmovališčih, vendar brez nediscipline.
Sodniki so bili brez enotnih oblačil in sodniških znakov. V celoti slabo organizirana tekma.
Ocena: 2,3
Skoki:
Za označbo zaleta se je uporabljala kreda. Samo pri daljini so bile na razpolago tudi oznake. Pri
žirijah je manjkal vsaj še po en sodnik. Pohvalno za organizatorja je, da se je tekmovanja udeležilo
večje število učenk in učencev.
Ocena: 3,5
Meti:
Pri krogli ni izstopnih črt ob krogu, krog v slabem stanju, središčna točka ni natančno sredi kroga,
ni semaforja, zastavic se niso uporabljale, čas koncentracije se ni meril.
Pri vortexu se ni uporabljal semafor, tekmovalci niso nosili štartnih številk, pri zapisniku nekaj
zmede zaradi dodatnih in nadomestnih prijav. Pri kopju prestopni lok ni ostro zarisan.
Pri kladivu člani niso nosili štartnih številk, ker ni bilo sponk. Čas za koncentracijo se ni meril.
Preveč nepooblaščenih oseb na terenu.
Ocena: 3,3

Atletski miting Celje, Celje, 1. 10. 2011
Pri skoku v višino in skoku s palico niso uporabljali ur za koncentracijo.
Pri kopju kljub večkratnemu opozorilu, da bo tekmovanje neregularno in rezultati ne bodo priznani,
organizatorji niso označili leve sektorske črte. Zato glavni sodnik ni podpisal zapisnika. Žirija pri
metu kopja ne bi smela pričeti s tekmovanjem, ker je bila označena le ena (desna) sektorska črta.
Kljub opozorilom je vodja sodnikov discipline začel in nadaljeval s tekmovanjem.
Medicinske službe ni bilo.
Pri metu krogle in skoku v višino so tekmovali le veterani.

Tekmovanje je bilo pripravljeno zelo površno. Tehnična služba ni opravila svojega dela. Štartne
liste ni bilo.
Ocena:
Skoki: 4,0
Meti: 1,0

Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, Nova Gorica, 8. in 9. 10. 2011
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov. V nekaterih sodniških žirijah so zapisnik vodile osebe
brez sodniške licence, sodniki pa so opravljali druga, manj zahtevna tehnična dela. Pri metu kopja
sodniki niso razveljavili napačno izvedenih metov (padec kopja na zadnji del) in do opozorila GS
je vodja sodnikov discipline zaokroževal rezultate na boljši centimeter.
Ocena: Moški: 3,5
Ženske 3,5
K 4.
SO je obravnaval sestanek s predstavniki zborov ASS in ga ocenil pozitivno.
Sklep 200: Sestanek s predstavniki zborov ASS bi bilo potrebno v prihodnje organizirati
dvakrat letno – po zaključku zimske in poletne sezone.
Sklep 201: V program dela za leto 2012 je potrebno vključiti konkreten načrt dela
strokovnega odbora z vsakim posameznim zborom.
K5.
SO je obravnaval priprave na izdajo zbornika Atletski sodnik in dnevni red letnega posveta ZASS.
Sklep 202: Za urednika zbornika Atletski sodnik je bil imenovan Andrej Kotnik
Sklep 203: Zbornik se primarno objavi na internetu, dodatno pa se natisne še 700 izvodov, ki
se razdelijo med zbori in pošljejo na običajne naslove.
Sklep 204: Na letni posvet ZASS se povabi tudi Martina Steinerja (predsednik Strokovnega
sveta) in Andreja Jerička (predstavnik trenerjev v Strokovnem svetu).
Sklep 205: Zborom se predhodno posreduje načrt dela strokovnega odbora z vsakim
posameznim zborom.
Sklep 206: Sprejet je bil naslednji dnevni red posvet ASS:
- Pozdrav udeležencev
- Podelitev priznanj
- Izvolitev predsednika in zapisnikarja posveta
- Poročilo predsednika
- Analiza sojenj v letu 2011
- Program dela v letu 2012
- Razprava
- Razno
K6.
Ni bilo razprave
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

